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Skončilo podivné první pololetí
tohoto školního roku
Milí čtenáři,
jak již fotografie na titulce naznačuje, bude
se dít něco velkého
u vody. Jistě jste zaznamenali aktivity vyšebrodských otužilců.
Scházejí se pravidelně
každou neděli u Vltavy. A protože je těchto
skupin čím dál víc, rozhodl se turistický
spolek Lipensko (sdružuje obce, podnikatele, spolky v lipenské oblasti), že tuto aktivitu podpoří. V sobotu 27. února se sejdou
otužilci na svých stanovištích v celé oblasti
a za účasti komisařů z agentury Dobrý den
se budou snažit vytvořit nový český rekord.
Přijďte je podpořit!
Pro milovníky četby, kteří již dlouho trpí
nemožností navštívit knihovnu, máme radostnou zprávu. Výdejní okénko je opět
od 27. 1. v provozu. Jestli nemůžete, začala
fungovat donášková služba. Podrobnosti
zjistíte na str. 15.
A pokud pro Vás není otužování ani četba, třeba se jen rádi procházíte, vezměte
si sebou příště foťák nebo mobil a zkuste
vyfotit něco, co Vás zaujme. Vyhlásili jsme
soutěž Fotím, fotíš, fotíme. Na str. 12 zjistěte kategorie, podmínky nebo třeba termíny
a vrhněte se do focení.
Užívejte krásné ladovské zimy. 
dk
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oncem srpna se už těšili mnozí žáci na své
kamarády, vyučující na žáky a možná i někteří žáci na své paní učitelky a pány učitele.
Doufali jsme, že nás čekají normální dny ve třídách, tělocvičnách, na hřišti i při projektových
dnech mimo školní budovu. K naší lítosti začala brzy platit různá omezení a 13. října jsme se
naposledy sešli všichni.
I když se škola od prázdnin připravovala
na možné uzavření, mnoho rozhodnutí nadřízených institucí přicházelo na poslední chvíli,
doporučení se často měnila a bylo třeba průběžně se přizpůsobovat situaci.
Distanční vzdělávání, které běží od 14.října
a u většiny žáků v tomto pololetí převažuje,
může probíhat různými způsoby. Snažíme se
kombinovat předávání písemných materiálů
(hlavně u nejmenších žáčků) se zadáváním
práce pomocí mailů a s on-line výukou. Postupně se daří zvládat technické problémy
na straně školy, ale především kvalita vybavení
a internetového připojení žáků je faktorem,
který zásadně ovlivňuje práci on-line. Pokud
žáčkovi šestkrát za hodinu vypadne signál,
dalším nefungují kamery či mikrofony, nerozumíme si navzájem, je stejně třeba probrat
látku a ověřit její pochopení i jinak. Všichni vyučující stále hledají způsoby, jak dětem výuku
přiblížit, a potýkají se s výukovými programy,
které nikdy neviděli a neměli čas se s nimi naučit pracovat.

svým ratolestem při domácím vzdělávání.
Je toho na vás všech hodně – od řešení technických problémů až po přemlouvání dítek,
kterým se také někdy do učení nechce. Pololetní vysvědčení je nadepsané jménem dítěte,
ale všichni víte, jak moc se týká vás dospělých.
Hlavním úkolem školy je v běžné době vzdělávání. Nyní je ale prioritou ochrana zdraví žáků,
pracovníků školy i všech, se kterými přicházejí
do kontaktu. Věříme, že až se ve škole opět
společně sejdeme, budeme o něco zodpovědnější, samostatnější a víc si budeme vážit každodenního osobního setkávání. Pak nás – žáky
i učitele – snad i to učení bude více bavit.
Mnohokrát děkuji za obětavý přístup k práci
učitelkám mateřské školy a pracovnicím školních jídelen. Žádné vaření nemůže probíhat
na dálku a ani práci s těmi nejmenšími nejde
realizovat bez osobních kontaktů. A na dobrý
školní oběd se těší i mnozí senioři.
Všem dětem, rodičům, pracovníkům školy
i dalším spoluobčanům přeji, aby stále nacházeli důvody k úsměvům, i když je pod rouškami není vidět. 
Vanda Kotálová,
ředitelka školy

Velmi si vážíme toho, že většina rodičů si
i po tolika týdnech stále najde čas na pomoc

Světový den mokřadů
S

větový den mokřadů připadá na 2. února.
V Iránu roku 1971 byla v tento den podepsána mezinárodní úmluva o mokřadech,
známá jako „ Ramsarská úmluva.“ Cílem je
celosvětová ochrana všech typů mokřadů, které úmluva definuje jako: „území bažin, slatin, rašelinišť, území pokrytá vodou, přirozená
i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou
stojatou nebo proudící, sladkou i slanou…“
Úmluva je nejvýznamnější nástroj ochrany
2.400 mokřadů mezinárodního významu
o rozloze cca 254 miliónů hektarů s účastí 171
smluvních stran. ČR je smluvní stranou od roku

1990 a na Seznamu mokřadů mezinárodního
významu jich má zapsáno 14 (např. Šumavská,
Krkonošská rašeliniště, Třeboňské rybníky atd.)
Cílem osvětových akcí je zvyšovat povědomí
o hodnotě mokřadů a poukazovat na přínosy
jejich ochrany, mezi něž hlavně patří zachování biologicky rozmanitých ekosystémů, které
jsou domovem mnoha živočišných i rostlinných druhů, ochrana hospodářsky využívané
půdy před povodněmi či přirozená filtrace
vody. 
Odbor životního prostředí MěÚ V. Brod

Vývoz komunálního odpadu – 2021
Omlouváme se všem, kteří využívají měsíční vývoz komunální odpadu, za chybu uvedenou
v tabulce termínů vývozu ve Zpravodaji č. 331 (leden 2021).

Pro měsíc květen platí termín vývozu PONDĚLÍ 3.5.

Aktuálně z DPS
Polévka
pro sociálně
potřebné
Odbor sociálních věcí ve Vyšším Brodě zajistil
a rozvezl dne 23. 12. 2020 pro sociálně potřebné spoluobčany gulášovou polévku. Tu
naši klienti dostali jako malé přilepšení v jejich
jinak tíživé sociální situaci. 
Za OSV vedoucí Mgr. Lenka Grbačová

Vánoční besídka v DPS
a v Klubu pod kinem
S

politováním konstatujeme, že ani jedna
Vánoční plánovaná akce neproběhla z důvodu vládního nařízení. Bylo nám to moc líto,
obzvláště v Klubu pod kinem. Doufáme, že
v nejbližší době se vše zklidní a budeme moci
seniorům vše vynahradit. V DPS jsme měli alespoň možnost obejít obyvatele domu a předat
jim malé dárky a osobně jim popřát krásné Vánoce a Šťastný nový rok 2021. Tímto bychom
chtěli poděkovat paní Ivaně Krotké, která pro
naše seniory ušila krásné nákupní tašky. Další
potěšení udělali žáci ze třetí třídy Základní
školy ve Vyšším Brodě pod vedením paní učitelky Faktorové, kteří nachystali pro babičky

a dědečky ručně vyráběná vánoční přáníčka s pletenými ponožkami. V neposlední řadě
bychom chtěli moc poděkovat týmu našich
pečovatelek, které pro naše seniory napekly
vánoční cukroví a slečně Kláře Syrovátkové
za napečení voňavých perníčků. Všem moc
děkujeme a vážíme si jejich snahy, ochoty
a podpory. Tyto Vánoční balíčky udělali obyvatelům DPS velikou radost. Rádi bychom vyjádřili respekt a pokoru, kterou máme k seniorům
z Vyššího Brodu a přejeme do Nového roku jen
vše dobré. 
Za OSV vedoucí Mgr. Lenka Grbačová

Aktivizační
činnosti
Z

ačátek roku 2021 nezačal moc vesele. Kvůli
vládním nařízením jsou aktivizační činnosti
stále pozastavené. Nicméně pokračujeme,
jako v předešlém období, s balíčky s tvoření
na doma. Každý senior, který projeví zájem dostane balíček s návodem a materiálem. V předchozích měsících se nám to velice osvědčilo
a senioři z DPS rádi tuto možnost využívali.
V těchto dnech je to milé rozptýlení. Všichni
věříme, že se situace brzy uklidní a budeme
moci fungovat v běžné režimu, na který jsme
byli všichni zvyklí. 
Za OSV referent Lucie Kubíčková

Poděkování
Odbor sociálních věcí ve Vyšším Brodě srdečně
děkuje Základní a Mateřské škole Vyšší Brod,
za vyrobení a zapojení se do projektu „Vánočních přání od dětí pro naše seniory“. Přání
udělala velikou radost všem klientům Pečovatelské služby města Vyšší Brod a dále také pacientům v nemocnici v Českém Krumlově. 
Za OSV vedoucí Mgr. Lenka Grbačová

Pomoc s registrací
seniorům nad 80 let
na očkování proti
nemoci Covid-19
Odbor sociálních věcí ve Vyšším Brodě nabízí
seniorům nad 80 let pomoc s registrací na
očkování proti nemoci Covid-19. Pokud máte
zájem o očkování, nejste ještě zaregistrovaní
a nevíte si rady, neváhejte se obrátit na náš
odbor, kde Vám s registrací rádi pomůžeme.
Kontaktovat nás můžete na tel. čísle
380 746 613 nebo na mobilní tel.
723 063 949 
Vedoucí OSV Lenka Grbačová
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Informace
z úřadu

Proč máme čisté
chodníky?
Protože máme paní Kůrovou. Drobnou osůbku, která již mnoho let brázdí ulice Vyššího Brodu se svou kárkou plnou nářadí a sbírá povalující se nepořádek za každého počasí. A nedělá
jen to…
Všímají si toho i návštěvníci města, kteří se
podivují nad tak pečlivě uklizenými chodníky
a parkem.
Děkujeme Ti, Pepinko. 

Romana Netolická
Technické služby

Pozvánka
na 18. zasedání
Zastupitelstva města Vyšší Brod

Úterý 23. února 2021,
17:30 hod, kino

Vážení občané,
v souladu s usnesením vlády jsou
omezeny úřední hodiny pro veřejnost
následovně:

Pondělí 12:00 – 17:00
Středa 12:00 – 17:00
Pokud potřebujete vyřídit svou záležitost
mimo stanovenou dobu, kontaktujte příslušný odbor a domluvte si jiný termín. 

Odpady, věčné téma.
Pro další tři roky bude na základě výsledku
výběrového řízení zajišťovat vývoz popelnic
opět společnost FCC České Budějovice, s.r.o.
Od ledna 2021 došlo k mírnému navýšení ceny za vývoz odpadu, a to u popelnice
o 3,45 Kč za vývoz a u kontejneru u bytových domů o 5,75 Kč za vývoz. Navýšení
opravdu zanedbatelné, takže se může zdát,
že není potřeba se problematikou snižování množství komunálního odpadu u nás
zabývat. Opak je pravdou. Přestože se podařilo zavést popelnice na bioodpad, zvýšit
počet „hnízd“ na separovaný odpad, zvýšit frekvenci vývozu papíru, vybavit město
kontejnery na textil, drobný kovový odpad
a jedlé oleje z domácností, množství odpadů, které z Vyššího Brodu končí na skládce,
se nesnižuje.
Heslem, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne, se budeme muset začít řídit
i my. Od roku 2030 začne v ČR platit úplný
zákaz skládkování recyklovaných odpadů.
Aby se toho cíle podařilo dosáhnout, přijali
naši zákonodárci na konci roku 2020 nový zákon o odpadech. Ten zavádí postupné zvyšování „skládkovného“ ; v roce 2021
z 500 Kč na 800 Kč, v roce 2023 na 1.000 Kč,
v roce 2025 na 1.500 Kč a nakonec v roce
2029 na 1.850 Kč za uložení tuny komunálního odpadu. Zvyšování poplatku má motivovat obce, potažmo občany k tomu, aby
využitelné a recyklovatelné odpady nekončily na skládkách.
Vedení města si uvědomuje, že je nutné
podniknout kroky k tomu, aby i u nás klesla
produkce komunálního odpadu, a naopak
se zvýšil podíl separovaného odpadu a lépe se předcházelo vzniku odpadů. Bohu-

žel systém odpadového hospodářství, který
je ve Vyšším Brodě zaveden, nám nedává mnoho možností, jak občany motivovat
a zapojit je do projektu snížení komunálního odpadu. Protože bez Vás občanů toho nedosáhneme, bude cílem roku 2021
společně s Vámi nastavit nový systém odpadového hospodářství. Vytvoření nového
systému je dlouhodobou záležitostí, ale něco můžeme začít dělat společně téměř okamžitě.
Možná že jste si také všimli, že u kontejnerů
na textil se velmi často hromadí pytle, krabice s oblečením, které se již do kontejneru
nevešly. Bohužel firma, která kontejnery
vlastní a pro textil si jezdí, není schopná
zajistit vývoz častěji. Takže se velmi často
stává, že věci, které se nevejdou do kontejneru, končí na našem sběrném dvoře a následně jako odpad na skládce. A to je právě
to, co bychom rádi změnili co nejdříve.
Určitě se všichni shodneme, že je škoda,
aby oblečení, boty, bytový textil či hračky
končily na skládce, když mohou pomoci
lidem v nouzi, nízkopříjmovým osobám či
osobám bez domova. Proto nabízíme kromě vkládání textilu do určených kontejnerů
možnost předávat nepotřebné věci na odbor sociálních věcí, který sídlí v č.p. 200
(bývalé zlatnictví – vchod ze strany vedle
hasičů). Věci již nebudou končit na skládce
jako odpad, ale budou následně předávány
např. Českému červenému kříži nebo dalším
charitativním organizacím a poslouží tak
dobré věci. 

Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ

Vážení rodiče,

myslíte si stejně jako my, že narození
Vašeho děťátka si zaslouží zveřejnění
ve Vyšebrodském zpravodaji, který
čtou všichni občané města?

Prosíme Vás, abyste nám napsali na e-mail: kultura@mestovyssibrod.cz,
případně zavolali na tel. 380 746 343. Společně se pak domluvíme,
co je třeba udělat pro to, abychom mohli Vašeho potomka zveřejnit v rubrice
„Narodili se“ v našem zpravodaji.
Vladimíra Račáková,
tajemnice MěÚ
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Přístavba mateřské školy
začne z jara letošního roku
Jedním z největších a nejdůležitějších
projektů, které byly schváleny do rozpočtu města Vyšší Brod na letošní rok, je
přístavba mateřské školy. Město je nyní
před vyhlášením veřejného výběrového
řízení a samotná realizace by měla odstartovat na jaře letošního roku.
Potřeba navýšení kapacity
Hlavním cílem realizace přístavby mateřské
školy je zvýšení kapacity a zkvalitnění zázemí
předškolního vzdělávání ve Vyšším Brodě. „Kapacita mateřské školy je tématem již dlouhou
dobu. Řešili se různé varianty, ale nakonec
jsme se většina shodli jít cestou přístavby.
Za ta léta bylo zatím jediným opatřením pro
rozšíření kapacity předškolního vzdělávání
zřízení dětské skupiny, kterou jsme vytvořili a provozujeme v bývalé škole v ulici Míru,“
uvádí místostarosta Jan Straka.
Přístavby mateřské školy vznikne směrem
do zahrady a bude napojena na historickou
budovu školky, která je nyní využívána jak samotnou MŠ, tak základní uměleckou školou.
„Vznikne v ní jedna nová plnohodnotná třída,
samozřejmě včetně nutného zázemí. Bude se
jednat o moderní stavbu se zelenou střechou,
tedy střechou zcela pokrytou vegetací,“ přibližuje výsledek Straka. V době uzávěrky finalizuje město zadávací řízení pro veřejnou zakázku
na zhotovitele stavby. Jelikož se jedná o nadlimitní zakázku, soutěž bude probíhat elektronicky prostřednictvím portálu zadavatele
a může se do ní přihlásit v podstatě jakákoliv
stavební firma z celé České republiky. „Celkový
rozpočet stavby je necelých 13 miliónů korun
a měli bychom získat dotaci ve výši necelých
5 miliónů,“ ještě dodává místostarosta.
„Řešení počtu míst pro děti v mateřské škole
se jeví jako stále naléhavější. V posledních 15
letech, kdy se do statistik zahrnují skutečné
počty přihlášených, byla naše MŠ vždy naplněná na běžnou kapacitu 72 dětí, což jsou
3 třídy po 24 dětech, a většinou byla také
využita všechna místa povolená nad tento
limit – 12 dalších dětí, po 4 v každé třídě.
V tomto školním roce jsme mohli vyhovět
všem rodičům tříletých a starších dětí, kteří
měli o školku zájem, ale stále jsou třídy velmi
početné. Je zřejmé, že po ukončení provozu
dětské skupiny bude kapacita MŠ s velkou
pravděpodobností nedostatečná,“ vyjadřuje
se k tématu ředitelka ZŠ a MŠ a zastupitelka
Vanda Kotálová s tím, že je třeba mít na paměti i to, že do školky může být přijato i dítě
se zdravotním a jiným postižením a v té chvíli
se počty děti v jednotlivých třídách musí dle
zákonných norem dále snižovat a že takovou
situaci lze jen těžko předvídat. Výhodu vidí
také v tom, že i když všechny třídy nebudou

naplněné na maximum, bude větší prostor
se dětem věnovat individuálně a podporovat
jejich řečový rozvoj a další dovednosti a návyky. I vzhledem k tomu, že po rozšíření o jednu
třídu musí dojít k navýšení personálního obsazení MŠ. Dle jejího vyjádření ale na to škola
prostor k financování má.
Přístavba, nebo využití dalšího patra?
V souvislosti s realizací přístavby probíhala diskuze, jestli vůbec jít touto cestou. Nesouhlas
s přístavbou vyjadřují při jednáních opoziční
zastupitelé. Z důvodu vyjádření opačného ná-

zoru k tomuto projektu redakce oslovila zastupitelku Lucii Jarošovou s možností podání
jejího pohledu na věc do tohoto vydání zpravodaje. Vyjádření však odmítla s tím, že nemá
s redakční radou zpravodaje dobré zkušenosti.
Obecně lze z veřejných zdrojů dovodit, že opoziční zastupitelé vidí větší výhodu v realizaci
přestavby prvního patra historické budovy
školky pro potřeby MŠ a vystěhování základní
umělecké školy, která by po přestavbě staré
školy v ulici Míru využívala právě tuto budovu.
Přístavbu považují za nesmyslné, příliš nákladné a zdlouhavé řešení situace. Nejsou také
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ztotožněni s umístěním přístavby, které vidí
jako zbytečné zmenšování prostoru zahrady,
o který budou děti ochuzeny. Dále uvádějí,
že se již rozšíření MŠ řeší dlouho a vznikly
i podklady k tomu, jak přestavbu patra školky
řešit a byl nastaven základní scénář přesunu.
„Přístavbou se sice zmenší prostor školní zahrady, ale stále zůstává dostatek místa pro
činnost 4 tříd. Zahrada by se tím také rozčlenila na menší zóny, kde by každá skupina dětí
mohla mít větší soukromí a při vzdělávání nebyla rušena ostatními,“ uvádí Vanda Kotálová
a zároveň vítá přístavbu i s ohledem na to, že
v současné době není ani u jedné ze tříd MŠ
možnost celodenního bezbariérového pobytu
dětí, což přináší různá omezení a hlavně pro-

blémy při přesunech a v případě přítomnosti
dětí s tělesným postižením by nastaly ještě
větší komplikace, což by přestavba patra nijak
neulehčila. „Do budoucna plánovaný přesun
hudebního oboru ZUŠ by uvolnil horní patro
staré budovy školky a konečně by vznikl vyhovující prostor na uskladnění učebních pomůcek, spotřebního materiálu, textilu i zázemí pro učitelky. Rovněž by bylo kde pořádat
setkání s rodiči, besídky a jiné školní akce bez
toho, že je třeba prostorově přizpůsobovat
třídy a poté ihned zajišťovat důkladný úklid
a nyní také dezinfekci,“ prozrazuje Kotálová,
jaké výhody ještě vidí.

huje do bývalé budovy školy, kde by měla
sídlit společně s knihovnou. Cílem je to, aby
mateřská školka měla v budoucnu co nejlepší
zázemí. Předškolní vzdělávání je jednou z priorit města. I vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost města, měli bychom myslet
na jeho co největší rozvoj. Vím, že v roce 2013
vznikla studie, která se zabývala jak přestavbou, tak možnou přístavbou, ale bohužel se
nic neposunulo dál. Vše se v dalších letech odkládalo a konečné rozhodnutí nepadlo. Až nyní většina zastupitelstva dala rozhodnutí jasně
najevo,“ uzavírá Straka. 

„Do budoucna se opravdu počítá s tím, že MŠ
bude využívat celý objekt, až se ZUŠ přestě-

redakce

Ptáme se našich zastupitelů
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2021 v těchto objemech: příjmy 103.779.487,92 Kč,
výdaje 157.499.950 Kč a financování ve výši 53.720.462,08 Kč. Jaký je Váš osobní názor jako
zastupitelky na schválený rozpočet?

I když je schodek vysoký, celý je
krytý penězi na účtech města,
které byly ušetřeny v minulých
letech.
Pro posuzování výše schodku
je třeba vzít v potaz rozpočtová
pravidla pro tvoru rozpočtu. Ta,
bohužel, nedovolují do příjmů
zahrnovat očekávané příjmy
z dotací, pokud o nich nebylo
pravomocně rozhodnuto a ani
přepokládané čerpání úvěru,
pokud ještě nebyl sjednán. Proto ani v našem rozpočtu nejsou
příjmy z dotací a z úvěru zahrnuty.
Jedná o tyto investiční
dotace:
1. na výstavbu hřiště
ve Studánkách 2 mil. Kč
2.rekonstrukci technologie
úpravny vody 7 mil. Kč
3.na výstavbu mateřské školy
5 mil. Kč
4. oprava hřbitovní zdi 2 mil. Kč
Dále Město zažádalo o dotaci
na výstavbu nového bytového
domu. Jde o program podporující obecní bytovou výstavbu,
kde lze čerpat podporu max
500.000 EUR. Zda a v jaké výši
bude přidělena se teprve dozvíme. Zbytek prostředků bude
město čerpat z účelového úvěru s velmi nízkým úrokem.
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Provozní dotace od kraje či státu město čerpá průběžně, během celého roku. Pro ilustraci
– v loňském roce to bylo více
jak 13 milionů Kč.
Naopak do výdajové stránky
rozpočtu byly zahrnuty všechny očekávané výdaje na provoz
i investice. Podle zkušeností nelze s jistotou říci, že vše se podaří realizovat a předpokládané
výdaje čerpat.
Je třeba si uvědomit, že rozpočet je plán – odhad, co by
město chtělo realizovat, za co
by mělo a mohlo vydat peníze a na druhé straně, kde na to
vezme. Případný schodek musí
být krytý vlastními ušetřenými
penězi.
Na skutečný výsledek hospodaření si musíme vždy počkat
po skončení daného roku. Pak
můžeme bilancovat. Například
v roce 2020 skončilo hospodaření města s přebytkem 12,5
milionu Kč a v roce 2019 se
schodkem 0,5 milionu Kč. 
Heike Voráčková

Ano, osm ze čtrnácti přítomných zastupitelů schválilo rozpočet města na rok 2021. Já
osobně jsem pro navrhovaný
rozpočet nehlasovala, a to hned
z několika důvodů. Prvním
z nich jsou mnohé investice,
které pokládám za neefektivní
a v tuto chvíli i za nepotřebné,
neboť daná záležitost se dá
vyřešit levnějším a efektivnějším způsobem, příkladem je
přístavba mateřské školy nebo
investice do úpravy vody. Druhým z nich je výše schodku, tj.
částka peněz, která se vezme
z úspor let minulých.
Na rozpočet města nahlížím
stejně jako na rozpočet rodinný. Mám jisté příjmy a dle nich
upravuji své výdaje a vybírám
z investic, které potřebuji více
a které jsou smysluplné. Nad investicemi rozhodně přemýšlím
a snažím se, aby byly co nejúčinnější, nejefektivnější a vzhledem k ceně i v adekvátní kvalitě. Schodku se snažím vyvarovat, protože to znamená vzít si
půjčku, pokud nemám v záloze
právě peněžní rezervy. Známe
to všichni.
Stejně tak by se mělo přistupovat i k městskému rozpočtu.
Snažit se vytvářet vyrovnaný
rozpočet, hledat úspory. Pře-

mýšlet o zamýšlených investicích, jejich nutnosti i účelnosti,
a to i ve vztahu dlouhodobého
výhledu 5,10 nebo 15 let. A to
mi jako zastupiteli chybí. Chybí
mi dialog vedení města o zamýšlených investičních akcích
dříve, než se objeví v rámci rozpočtových opatření či vlastního
návrhu ročního rozpočtu, kdy
mám jako zastupitel již jen hlasovat.
Návrh rozpočtu jsme obdrželi
20. listopadu. O čtyři dny později se konalo pracovní zastupitelstvo, kde nám vedoucí finančního odboru přednesla
návrh. Z pracovního zastupitelstva jsem odcházela s pocitem
potížisty, který kladl až moc
otázek a neměl pochopení pro
některé ze zamýšlených investic. Konstruktivní dialog chyběl.
Se šesti kolegy jsem následně
zaslala panu starostovi 7.12. návrh na změnu rozpočtu, který
výrazně snižoval jeho schodek.
Velmi nemile mne překvapilo, když jsem 15.12. na veřejném zasedání zastupitelstva,
kde se rozpočet na rok 2021
schvaloval, nedostala odpověď
na otázku, zda se naším návrhem někdo vážně zabýval. Pravděpodobně ne. 
Romana Ouředníková

Objektivně neobjektivní...
Vážení spoluobčané,
nedá mi to, ale musím reagovat na některé
příspěvky v lednovém vydání Vyšebrodského
zpravodaje. Je obecně známo, že naše zastupitelstvo je rozděleno a společná řeč se hledá
velice obtížně. I přes výzvu ke spolupráci se
bohužel tak neděje. Nebudu znovu zmiňovat
to, jak se buduje v okolních obcích a jak jinde
funguje společné vládnutí různých uskupení.
Důležité pro naše město je, jak si vedeme u nás…v našem městě, které co do počtu obyvatel
není úplně malé. A k tomuto se váže počet zaměstnanců města a úřadu města.

lítost nad tím, že knihovnice nepřijala nabídky, které dostala, přestože byli s kvalitou práce spokojeni. Nemohu si pomoci, ale z výše
uvedeného mi vyplývá, že udržet si kvalitního
zaměstnance přebila snaha jiná. To že je paní
Ouředníková zároveň opoziční zastupitelkou
může u někoho evokovat myšlenku určité účelovosti. A to je jeden z mnohých důvodů, kdy
město bude svůj krok velice těžko obhajovat.

předtím prezentuje, jak se tohoto vyvarovat,
aby byl obsah článku objektivní. V tomto duchu je to dle nás na odvolání šéfredaktora.
A ještě další věc, kterou vůbec nikdo neřešil.
Proč za poslední roky s naším zpravodajem
přestaly spolupracovat všechny čtyři obce,
které každé čtvrtletí přispívaly svými náměty.
Že by náhoda? To a mnoho dalších otázek budu chtít zodpovědět na zastupitelstvu.

Knihovna není jediný problém, nad kterými zůstává rozum stát. Příkladem je příprava a uveřejnění článků ve zpravodaji.

Je minimálně s podivem, že za posledních přibližně šest let opustilo z řad zaměstnanců města a úřadu takový počet lidí, že je nespočítáte
na prstech obou rukou. A to je velmi zarážející.
Jednou z mála osob, která dostala výpověď
– ( neodešla ze zdravotních či jiných důvodů)
byla i bývalá knihovnice. Vím, že se již napsalo
mnohé, ale z článku tajemnice úřadu a radní
H. Voráčkové jsme se dozvěděli, že práce paní
Romany Ouředníkové si tajemnice úřadu vážila
a dodala rovněž, že je pro ni představitelkou
kvalitní knihovnice. Paní Voráčková vyjádřila

V prosincovém čísle zpravodaje jsem si přečetl „ ostré vymezení redakce“ proti mé osobě
ohledně otisknutí článku zastupitelkám. Mám
za to, že si šéf redakce Karel Troják vůbec neuvědomuje, kam mířila má kritika. Je totiž
rozdíl mezi tím, čím se redakce chlubí a tím, co
dělá ( kodex etiky versus článek p. Hlinomaze).
Na toto přesně platí přísloví: „káže vodu a sám
pije víno“. Je naprosto neuvěřitelné, že konstatování p. Hlinomaze, který napadá a pomlouvá
řádně zvoleného zastupitele Dr. Hanzlíčka, šéf
redakce dovolil otisknout, i když dvě strany

To co se děje na radnici a v redakci zpravodaje
nás ve skutečnosti svým způsobem posiluje.
Dnes nám nečiní problém argumentovat, domáhat se svých práv, zjišťovat a ověřovat informace od nadřízených úřadů města.
Vím, že spoustu z Vás už nebaví naše půtky
a přestřelky ve zpravodaji číst. Ani se vcelku
nedivím. Proto jsme se rozhodli pro Vás vytvářet vlastní opoziční médium, ve kterém Vás bez
jakéhokoliv omezování a diktatury budeme informovat o novinkách, které nám přijdou jako
zajímavé. A to jak ty pozitivní tak i negativní.
Přeji příjemné zimní dny. 
Jaroslav Marek opoziční zastupitel

Soubor usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod
ze dne 15. 12. 2020
K bodu č. 1 Určení ověřovatelů zápisu /§ 95
odst. 1 zákona o obcích/ a zapisovatele
U s n e s e n í č. 2020.17.1.1.:
zastupitelstvo města
určuje
ověřovatele zápisu pí Lucii Jarošovou a p.
Otomara Novotného a zapisovatelku pí Ditu
Kaiserovou.
Hlasování o určení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Vidlák, Franc, Ouředníková, Jaroš, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Jarošová, Novotný
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 2 Schválení programu ZM
dne 15. 12. 2020
U s n e s e n í č. 2020.17.2.1.:
zastupitelstvo města
I. schvaluje
doplnění programu jednání ZM o bod č. 39
II. schvaluje
program jednání ZM dne 15. 12. 2020
Hlasování o zařazení bodu distanční výuka
v ZŠ:
PRO: Kotálová, Kulík, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: Zálešák, Straka, Vidlák
ZDRŽEL SE: Novotný, Voráčková, Franc
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o programu jako celku:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Kotálová,

Novotný, Kulík, Voráčková, Franc, Marek
PROTI: Jaroš, Jarošová
ZDRŽEL SE: Čížek, Poláček, Ouředníková
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 3 Kontrola usnesení ZM ze dne
23. 9. 2020 a RM od 9. 9. do 2. 12. 2020.
U s n e s e n í č. 2020.3.1.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
kontrolu usnesení ZM ze den 23. 9. 2020 a RM
z 9. 9., 7. 10., 21. 10., 27. 10., 3. 11., 18. 11.
a 2. 12. 2020
II. schvaluje
přednostní projednání bodu č. 39.
Hlasování o přednostním projednání:
Hlasování o zařazení bodu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 4 Přijetí dotací
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj
o poskytnutí investiční dotace na „Úspory
energie – Pohraniční stráže 315, Vyšší Brod“
v maximální výši 1,246.795,80 Kč
II. bere na vědomí
rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje o poskytnu-

tí fin. příspěvku na výchovu lesních porostů
do 40 let skutečného věku ve výši 29.580 Kč
III. bere na vědomí
smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních
služeb k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby ve výši 77.000 Kč
IV. bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí
neinvestiční dotace z Programu obnovy kulturních památek na křížovou cestu Maria Rast
ve výši 81.000 Kč
V. bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj
o poskytnutí investiční dotace na akci „Sportovní a rekreační hřiště v místní části Studánky
– Vyšší Brod“ ve výši 1,990.893 Kč
VI. bere na vědomí
rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje o poskytnutí
finančního příspěvku na umělou obnovu sadbou ve výši 61.885 Kč
VII. bere na vědomí
rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí
neinvestiční dotace prostřednictvím Jihočeského kraje na výdaje sborů jednotek dobrovolných hasičů obcí na rok 2020 ve výši 47.700 Kč
K bodu č. 5 Rozpočtové opatření č. 5/2020
U s n e s e n í č. 2020.17.5.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020, týkající se
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úprav rozpočtu ve vztahu k příjmům a výdajům. Úprava rozpočtu představuje zvýšení příjmů o 1,679.690,31 Kč, snížení výdajů
o 302.206,94 Kč a financování – 1,981.897,25 Kč
Hlasování o schválení RO č. 5:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Poláček,
Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Čížek, Ouředníková
NEHLASOVAL: Jarošová
K bodu č. 6 Žádost o příspěvek na provoz
SKIBUSU Lipno
U s n e s e n í č. 2020.17.6.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
poskytnutí finančního daru společnosti LIPENSKO, s. r. o., ve výši 25.000 Kč na zjištění provozu Skibusu Lipno na zimní období 2020/21
s podmínkou, že i v tomto období bude zachován pro žáky ZŠ a MŠ Vyšší Brod benefity
v podobě dopravy zdarma, slevy 50 % z ceny
na zapůjčení vybavení a cena 100 Kč za týdenní permanentku.
Hlasování o příspěvku:
PRO: Straka, Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný, Vidlák, Jaroš, Ouředníková, Čížek, Poláček,
Marek
ZDRŽEL SE: Franc, Zálešák
NEHLASOVAL: Jarošová
K bodu č. 7 Příspěvek města Turistickému
svazku Lipenska
U s n e s e n í č. 2020.17.7.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
příspěvek na činnost Turistického spolku Lipenska na rok 2021 ve výši 30.000 Kč formou
dotace.
Hlasování o příspěvku:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Ouředníková,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: Kulík ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: Jarošová
K bodu č. 8 Změna stanov Svazku
lipenských obcí
U s n e s e n í č. 2020.17.8.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
změnu stanov Svazku Lipenských obcí spočívající ve změně počtu členů z důvodu vystoupení obce Stožec ze svazku.
II. Rozhoduje,
že nesouhlasí se změnou stanov Svazku Lipenských obcí spočívající ve stanovení ročního
příspěvku města Vyšší Brod ve výši 35.000Kč
a trvá na původní výši příspěvku ve výši
25.000 Kč.
Hlasování o příspěvku SLO:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
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K bodu č. 9 Revitalizace č. p. 274
– souhlas s výběrem dodavatele,
s vestavbou a úvěrem
Zastupitelstvo města
Bere na vědomí
informaci starosty o jednání o plánovaných investicích v rámci revitalizace bytového domu
č. p. 274, Zahradní, Vyšší Brod
K bodu č. 10 Cena vodného a stočného
pro rok 2021
U s n e s e n í č. 2020.17.10.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
pro rok 2021 cenu vodného ve výši 45,07 Kč/
m3 (včetně DPH) a cenu stočného ve výši 39,17
Kč/m3 (včetně DPH).
Hlasování o ceně vodného a stočného:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 11 Rozpočet města Vyšší Brod
na rok 2021
U s n e s e n í č. 2020.17.11.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
rozpočet města Vyšší Brod na rok 2021 v objemech:
Příjmy celkem: 103,779.487,92 Kč
Výdaje celkem: 157,499.950, Kč
Financování: 53,720.462,08 Kč
Hlasování o schválení rozpočtu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Jaroš, Čížek, Marek, Ouředníková
ZDRŽEL SE: Poláček, Jarošová
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 12 Střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2022 – 2023
U s n e s e n í č. 2020.17.12.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2022–2023
Hlasování o schválení výhledu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Čížek,
Marek
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: Poláček
K bodu č. 13 Pověření Rady města rozpočtovým opatřením č. 6/2020
U s n e s e n í č. 2020.17.13.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
Radu města Vyšší Brod schválením RO 6/2020
Hlasování o pověření RM:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc
PROTI: Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Čížek,
Marek
ZDRŽEL SE: Poláček
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 14 Pověření Rady města schválením změn odpisového plánu
U s n e s e n í č. 2020.17.14.1.:
zastupitelstvo města
pověřuje
Radu města Vyšší Brod schválením změny
odpisového plánu
Hlasování o pověření RM:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Čížek, Marek
PROTI: Ouředníková ZDRŽEL SE: Poláček
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 15 Žádost o odložení splátek
z půjčky FRB
U s n e s e n í č. 2020.17.15.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
dohodu o změně závazků plynoucích
ze smlouvy o úvěru a dohodu o odložení splátek půjčky z FRB žadatelů za dodržení lhůty
splacení půjčky do 6 let, úroková sazba 2 %,
výše splátek bude stanovena novým splátkovým kalendářem, který bude součástí dohod.
Hlasování o odložení splátek:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 16 Žádost o prominutí poplatku
z prodlení
U s n e s e n í č. 2020.17.16.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
na základě žádosti prominutí poplatku z prodlení ve výši 86.086,31 Kč.
Hlasování o prominutí:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 17 Bezúplatný převod majetku
pozemku v k. ú. Herbertov
U s n e s e n í č. 2020.17.17.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva, tj. k p. st. parc. 46 v k. ú.
Herbertov, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez čp/če, stavba stojící
na pozemku p.č.st. 46. Smlouva se uzavírá mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem
Vyšší Brod.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0

K bodu č. 18 Darování pozemku v k.ú.
Herbertov
U s n e s e n í č. 2020.17.18.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření darovací smlouvy mezi městem Vyšší Brod a obdarovaným Jihočeským
krajem. Předmětem daru je p. parc. č. 1488/3
o výměře 22 m2 v k. ú. Herbertov, ostatní plocha, silnice, oddělený geometrickým plánem
č. 247–767/2014 z původního pozemku parc.
č. 1488/1.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 19 Schválení kupní smlouvy
na prodej pozemku
U s n e s e n í č. 2020.17.19.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření kupní smlouvy na prodej
p. parc. č. 1715/5 o výměře 312 m2, odděleného geometrickým plánem č. 216-687/2020
z p. parc. č. 1715 v k. ú. Bolechy, mezi stranou
kupující a městem Vyšší Brod za cenu 100/m2.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Straka
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 22 Stanovení ocenění za věcná
břemena
U s n e s e n í č. 2020.17.22.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
návrh na oceňování věcných břemen, tj. při zřizování služebností na pozemcích města Vyšší
Brod, kdy město vystupuje jako strana povinná
dle přílohy.
Hlasování o oceňování věcných břemen:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 23 Uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností E.ON
Distribuce na akci „Hrudkov K/166, úprava
sítě-NN“
U s n e s e n í č. 2020.17.23.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene za účelem uložení vedení NN, kabelové skříně na p. parc. č. 1652/10 v k. ú.
Hrudkov, mezi městem Vyšší Brod (povinným)
a společností E.ON Distribuce, a.s. (oprávněným) ve prospěch oprávněné strany za jednorázovou úplatu 10.000 Kč + DPH.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 24 Uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na pozemku
parc.č.1699/2 v k.ú. Vyšší Brod
U s n e s e n í č. 2020.17.24.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojky
na p. parc. č. 1699/2 v k.ú. Vyšší Brod k p. st.
parc.č.113/1, jehož součástí je budova č. p. 47,
vše v k. ú. Vyšší Brod (povinným) a oprávněným, a to za jednorázovou úplatu 5.000 Kč +
DPH.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Franc
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 25 Uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti chůze a jízdy na pozemku parc.
č. 185/3, 9/6 a 1811/1
U s n e s e n í č. 2020.17.25.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
chůze a jízdy na p. parc. č. 1811/1, 9/6 a 185/6
v k. ú. Hrudkov k p. parc. č. 25/3, 25/14, 1811/2
a st. parc.č.192/2, jehož součástí je budova
č.p.71, vše v k. ú. Hrudkov mezi městem Vyšší
Brod (povinným) a oprávněným, a to za jednorázovou úplatu 500 Kč + DPH.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 26 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s. na akci „Hrudkov Dvůr 78/1-NN“
U s n e s e n í č. 2020.17.26.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene za účelem umístění kabelového vedení NN na p. parc.č.75/6 v k.ú. Hrudkov, mezi
městem Vyšší Brod (povinným) a společností
E.ON Distribuce, a. s. (oprávněným), ve prospěch oprávněné strany za 10.000 Kč + DPH.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 29 Regenerace městské památkové zóny rok 2021
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
seznam akcí obnovy připravených do Programu regenerace MPZ na rok 2021
K bodu č. 30 Aktualizace investic MAP II-ORP
Český Krumlov

U s n e s e n í č. 2020.17.30.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
v rámci projektu MAP II – ORP Český Krumlov
aktualizaci seznamu investičních priorit
„verze 8“
Hlasování o aktualizaci seznamu:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Poláček
PROTI: Marek, Čížek ZDRŽEL SE: Ouředníková,
Jaroš, Jarošová
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 31 Prodloužení platnosti strategického plánu
U s n e s e n í č. 2020.17.31.1.:
zastupitelstvo města
schvaluje
prodloužení platnosti Strategického plánu
města do 30. 6. 2021
Hlasování o prodloužení platnosti:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Poláček, Marek
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: Čížek, Ouředníková
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 32 Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku z pobytu, která mění
OZV č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu
U s n e s e n í č. 2020.17.32.1.:
zastupitelstvo města
vydává
obecně závaznou vyhlášku č.4/2020 o místním
poplatku z pobytu s účinností od 1.1.2021 a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 17.12.2019
a Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, která
mění Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019
o místním poplatku z pobytu ze dne 4.2.2020.
Hlasování o vydání vyhlášky 4/2020:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 33 Podpora výzvy Jihočeského
kraje k dostavbě středočeské dálnice D3
U s n e s e n í č. 2020.17.33.1.:
zastupitelstvo města
souhlasí
s připojením se k výzvě Zastupitelstva Jihočeského kraje ve věci podpory urychlené dostavba středočeské dálnice D3 dle usnesení č.
221/2020/ZK-29.
Hlasování o připojení:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 34 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizace Vltavské cyklostezky
U s n e s e n í č. 2020.17.34.1:
zastupitelstvo města
schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem
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Vyšší Brod a Jihočeským krajem na přípravu
a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“.
Hlasování o smlouvě:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 35 Jmenování členů poradní
skupiny pro schvalování účetní závěrky
U s n e s e n í č. 2020.17.35.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
rezignaci na členství v poradní skupině
pro schvalování účetní závěrky
II. jmenuje
do poradní skupiny pro schvalování účetní
závěrky města Vyšší Brod účetní finančního
odboru
Hlasování o jmenování:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 36 Jmenování člena kontrolního
výboru
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
rezignaci na funkci člena Kontrolního výboru.
K bodu č. 37 Zpráva finančního výboru
U s n e s e n í č. 2020.17.37.1.:
zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
zprávu finančního výboru o kontrole příjmů
a výdajů bytového hospodářství za rok 2019.
II. pověřuje
FV provedením kontroly vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města za rok 2020
Hlasování o pověření:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček,
PROTI: Marek ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 38 Poskytování zápisů z jednání
ZM a RM
U s n e s e n í č. 2020.17.38.1., 2020.17.38.2.,
2020.17.38.4:
zastupitelstvo města
I. stanovuje
zasílání zápisů z jednání zastupitelstva členům
zastupitelstva v plném rozsahu do 14 dnů ode
dne konání jednání v elektronické podobě.
II. stanovuje
zasílání zápisů z jednání rady města členům
zastupitelstva v plném rozsahu do 14 dnů ode
dne konání jednání v elektronické podobě.
III. ukládá
tajemnici MěÚ plnění povinnosti zasílat zápisy
z jednání zastupitelstva města a z jednání rady
města
Hlasování o zasílání ZM:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
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Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o zasílání zápisu RM:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Hlasování o pověření:
PRO: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
K bodu č. 39 Distanční výuka v ZŠ
Zastupitelstvo města Vyšší Brod
bere na vědomí
informace ředitelky školy k distanční výuce
v ZŠ a MŠ Vyšší Brod
Nepřijatá usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Vyšší
Brod ze dne 15. 12. 2020
K bodu č. 1 Schválení programu ZM dne
15. 12. 2020
Hlasování o zařazení bodu Zkrácený
úvazek knihovny:
PRO: Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Novotný, Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: Kulík NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Hlasování o zařazení bodu Vyšebrodský
zpravodaj:
PRO: Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: Zálešák, Voráčková, Novotný, Vidlák,
Franc
ZDRŽEL SE: Straka, Novotný, Kotálová
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Hlasování o zařazení bodu spolupráce
NSZM a MAS Rozkvět:
PRO: Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: Zálešák, Voráčková, Kotálová, Novotný,
Vidlák, Franc
ZDRŽEL SE: Straka
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 20 Záměr prodeje parc. č. 757/3
v k. ú. Vyšší Brod
Hlasování o záměru prodeje:
PRO: 0
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Ouředníková, Čížek, Poláček, Marek
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 21 Záměr prodeje pozemku části
pozemku parc. č. 1718/30 v k.ú. Vyšší Brod.

Hlasování o záměru prodeje:
PRO: Marek
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Vidlák, Franc, Jaroš, Čížek, Poláček, Marek
ZDRŽEL SE: Ouředníková, Jarošová, Novotný
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 27 Uzavření smlouvy o věcném
břemeni – „přípojka STL Vyšší Brod č.p. 280BD“ se společností E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování o uzavření smlouvy:
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kotálová,
Kulík, Novotný, Vidlák, Franc, Jaroš, Jarošová,
Čížek, Poláček, Marek
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: Ouředníková
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 28 Směna mezi městem a spol.
Agrowald s.r.o.
Hlasování o směně:
PRO: Zálešák, Straka, Vidlák, Franc
PROTI: Voráčková, Kotálová, Kulík, Novotný,
Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Čížek, Poláček,
Marek
ZDRŽEL SE: 0
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
K bodu č. 38 Poskytování zápisů z jednání
ZM a RM
Hlasování o zpětném zaslání zápisů:
PRO: Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Čížek,
Marek
PROTI: Vidlák, Kotálová, Zálešák
ZDRŽEL SE: Straka, Voráčková, Kulík, Novotný,
Franc, Poláček
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nevzniklo
K bodu č. 40 Různé
Hlasování o vztažení si řešení úvazku
knihovny:
PRO: Jaroš, Jarošová, Ouředníková, Čížek,
Poláček, Marek
PROTI: Zálešák, Straka, Voráčková, Kulík,
Novotný, Vidlák, Franc,
ZDRŽEL SE: Kotálová
NEHLASOVAL: 0
Usnesení nebylo přijato
Dokument neobsahující chráněné osobní
údaje. 
Bc. Jan Straka
místostarosta
Ing. Milan Zálešák
starosta

Zveme Vás na další veřejné jednání
Zastupitelstva města, které proběhne
v úterý 23. února v 17:30 hod. v kině.

1. ročník
participativního
rozpočtu
města Vyšší Brod
Rozhodněte sami o tom, do čeho bude město investovat.
Je pro vás, občany města připraveno 400.000 Kč.
Sběr nápadů a návrhů startuje 17. února 2021
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První ročník participativního rozpočtu
bude úspěšný, věří místostarosta
Do letošního rozpočtu města schválilo
Zastupitelstvo města Vyšší Brod částku
400 tisíc korun, která je určená pro potřeby takzvaného participativního rozpočtu, v jehož rámci si sami občané budou moci navrhovat projekty na zlepšení
města a následně z nich i sami vybrat.
Než se vše rozběhne, mohli Vyšebrodští
hlasovat i o samotném názvu participativního rozpočtu.
„Osobně jsem měl velký zájem na tom, aby
se tímto způsobem mohli občané přímo
spolurozhodovat o tom, co bude ve městě
realizováno. Jsem velmi rád, že můj návrh
na začlenění částky do rozpočtu města kolegové podpořili. Tímto krokem se snažíme vytvořit podmínky pro aktivní zapojení občanů
do procesu řešení, kam budou vynaloženy
veřejné prostředky,“ uvádí místostarosta města Jan Straka. Sběr nápadů do participativního rozpočtu se sice rozběhne 17. února, ale
ještě před tím mohli občané hlasovat o názvu. „Participativní princip jsme chtěli držet
od samotného začátku, proto jsme občanům
dali možnost vybrat i název participativního

rozpočtu. Hlasování běželo formou webové
ankety,“ doplňuje Straka.
Na projekty občanů je připraveno 400.000 Kč
s tím, že bude možné navrhovat jak investiční
akce, tak například uspořádání kulturní nebo
společenské akce určené pro veřejnost. Své
návrhy na realizace budou moci Vyšebrodští předávat od 17. února 2021 v elektronické
podobě nebo fyzicky přímo na úřadě. Veškeré
základní informace zveřejňujeme na následujících stránkách zpravodaje. Jsou k dispozici i na
webových stránkách města a na facebookovém profilu. Vzniknou i zvláštní webové stránky s podporou a možností zadávání návrhů,
ty budou spolu s podrobnými pravidly zpracovány a zveřejněny po konci hlasování o názvu vyšebrodského participativního rozpočtu.
K ukončení hlasování o jeho názvu došlo až
po uzávěrce únorového vydání zpravodaje. Jeho výsledek tedy nebyl ještě znám..
„Jedná se o první ročník a věřím, že bude
úspěšný. Moc se na návrhy občanů těším,
určitě vzniknou skvělé projekty, které osloví i ostatní a pomohou veřejný prostor doplnit nebo oživit. Máme ve Vyšším Brodě i řadu

spolků, které ve svém středu mají velmi aktivní
lidi, takže spoléhám i na ně, že se zapojí a pomohou zlepšit město svými nápady,“ dodává
Straka s tím, že participativní rozpočet může
sloužit i jako dobrá zásobárna projektů do budoucna.
Přípravy a následná realizace projektu probíhá
s podporou Národní sítě Zdravých města ČR,
jejíž je město členem. „Celkově nám při zavádění participativních prvků do rozhodování
samosprávy Národní síť Zdravých města pomáhá metodicky. V případě participativního
rozpočtu je to i finanční podpora zavedení
systému hlasování a propagace. Díky podpoře
město vyjdou přípravy, zavedení systému hlasování včetně speciálního webu a dalších podpůrných aktivit na necelých 35.000 Kč. Velmi si
cením i aktivního přístupu Mobilního rozhlasu,
který bude sběr a hlasování technicky zajišťovat“ uzavírá Straka.
V případě dotazů k participativnímu rozpočtu se můžete obrátit na místostarostu
Jana Straku obrátit na těchto kontaktech:
tel.: 725 483 043 nebo e-mail:
mistostarosta@mestovyssibrod.cz 
redakce

Průvodce participativním rozpočtem
1. ROČNÍK PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU MĚSTA Vyšší Brod
2020/2021
Město Vyšší Brod se prostřednictvím participativního rozpočtu snaží vytvořit podmínky
pro aktivní zapojení svých občanů do rozhodování o vynaložení veřejných (městských)
financí. Participace se tak stává velkou příležitostí pro ty občany města, kterým není
město lhostejné a kteří jsou ochotni investovat vlastní úsilí a čas na jeho oživení.
Pro 1. ročník a období roku 2021 město ze svého rozpočtu vyčlenilo částku
400.000 Kč včetně DPH na realizaci projektů,
které získají nejvyšší počet hlasů. I Vy se tak
můžete stát aktivními hybateli města.

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet (PR) je jednou z možností jak mezi městem a jeho občany vytvořit partnerský vztah, založený na otevřenosti
a transparentním přístupu k řešení nedostatků anebo chybějících projektů ve městě.

Chceme, aby se občanům města žilo co možná nejlépe a nikdo jiný než právě Vy, nám
nedokáže lépe říct, co v našem městě schází
anebo naopak, co nám tu přebývá. Záleží
nám na Vašich potřebách a uvědomujeme
si, že je stále co ve městě zlepšovat. Věříme,
že pro obyvatele našeho města je Vyšák
srdeční záležitostí, stejně tak jako pro nás.
Kdokoliv z Vás se může podílet na zlepšení
města a jeho veřejného prostoru. Stačí poslat
svůj návrh/nápad na jeho zlepšení v souladu
s pravidly a postupy a následně návrh podpořit hlasováním. Tímto způsobem lze město
zlepšit a zároveň upozornit na místa, která si
zaslouží pozornost či nové využití.

K čemu slouží?

Participativní rozpočet ve výši 400.000 Kč
včetně DPH slouží k realizaci investičních
i neinvestičních nápadů a projektů, které dokáží náš veřejný prostor oživit, doplnit anebo
ho využít k novým, užitečnějším potřebám.
Příkladem může být dětské hřiště doplněné
o veřejnou toaletu, vodní prvek, výsadba
stromů anebo jiné oživení místa, kde rádi trávíme volný čas, sportujeme, sdružujeme se.

V neposlední řadě se participativní rozpočet
stane databází námětů a potřeb pro budoucí
zlepšení našeho města.

Jak funguje?

Snažíme se, aby vše pro Vás bylo maximálně
jednoduché, a proto veškeré informace budeme soustředit na zvláštní webové stránky (vzniknou po hlasování o názvu PR). Prostřednictvím tohoto webu jednoduše vložíte
svůj nápad na zlepšení města. Všechny návrhy, které od Vás obdržíme, posoudí pracovní
skupina (dále jen skupina), která pro tento
účel byla zřízena městem Vyšší Brod. Skupina
má za úkol ověřit, zda došlé návrhy/nápady
odpovídají pravidlům participativního rozpočtu. V případě, že skupina neshledá nedostatky, bude zahájeno hlasování veřejnosti.
Právě Vaše hlasování tedy rozhodne o pořadí
návrhů/nápadů. Podle pořadí návrhů budou
vybrány návrhy, které v součtu svou finanční
náročností nepřesáhnou částku 400.000 Kč
včetně DPH. Tyto nápady budou následně
realizovány. 

Pravidla participativního
rozpočtu

Kolik projektů bude podpořeno
a jak se určí jejich pořadí?

• Projekt, tedy Váš návrh/nápad na zlepšení, musí být podán buďto prostřednictvím
webového formuláře, který bude na webových stránkách k participativnímu rozpočtu,
kde bude zapotřebí vyplnit své kontaktní údaje, rozpočet projektu, místo, kterého se
projekt týká, a celkový záměr projektu, tj. co je jeho cílem zlepšit/změnit. V případě,
že byste s online vyplněním dotazníku potřebovali poradit anebo pomoc, kontaktujte nás
na této e-mailové adrese: petr.stekly@neogenia.cz, mistostarosta@mestovyssibrod.cz

Částka 400.000 Kč včetně DPH se rozdělí mezi
projekty postupně dle jejich pořadí. Počet projektů není taxativně vymezen, musí však být
splněna podmínka dodržení celkového finančního limitu 400.000 Kč včetně DPH, přičemž
1 projekt nesmí přesáhnout částku 200.000 Kč
včetně DPH. V případě, že se nevyčerpá finanční limit 400.000 Kč včetně DPH, vrátí se nevyčerpaný rozdíl do rozpočtu města.

Pro občany, kteří nemají přístup k internetu anebo pro občany, kteří preferují osobní kontakt,
je možnost vyplnit návrh/nápad osobně v kanceláři městského úřadu.
• Projekt musí být realizován ve veřejném prostoru, nebo v něm sloužit. Přípustné jsou
investiční i neinvestiční (tzv. měkké a tvrdé) projekty
• Investiční projekty musí být umístěny na pozemku ve vlastnictví města
• Tzv. měkké projekty, to znamená komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity musí být veřejně přístupné všem obyvatelům. Tyto aktivity budou zajišťovány
přímo navrhovateli projektu. Město zajistí zejména financování akce.
• Projekt může být realizován i v budově, která slouží pro veřejnost, nebo její části, která
je ve vlastnictví města (např. budovy základních škol atp.).
• Projekt může být realizován jak přímo ve Vyšším Brodě, tak ve všech místních částech
města.
• Finanční náročnost 1 projektu, tj. rozpočet pro 1 projekt, nesmí přesáhnout částku
200 000 Kč včetně DPH. Projekty s projektovým rozpočtem nad tuto částku nebudou
zařazeny do hlasování veřejnosti. Tuto částku nelze překročit ani neplánovanými náklady.
• Projekt musí být realizovatelných ve stávajících podmínkách s použitím standardních
postupů a technologií. Prosíme, ať projekty nejsou „sci-fi“.
• Projekt musí být v souladu s platnou legislativou a platnými strategickými dokumenty města. Své nápady můžete konzultovat na 608 12 30 13 a tel.: 725 483 043
• Předkladatel, tedy osoba, která projekt podává, musí být fyzická osoba starší 15 let nebo
právnická osoba podnikající se sídlem ve městě Vyšší Brod.
• Projekty by měly být zrealizovány do 12 měsíců od jejich výběru, tj. vítězstvím v participativním rozpočtu. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.
• Předkladatel, tedy osoba, která projekt podává, může podat více návrhů prostřednictvím webového formuláře. 

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které
jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů
kladných.

Kdo a kdy rozhoduje o tom, který
projekt bude zařazen do veřejného
hlasování?
Po ukončení fáze zasílání nápadů na zlepšení
města zasedne pro tento účel zřízená pracovní
skupina (dále jen skupina), která posoudí realizovatelnost zaslaných projektů dle pravidel
participativního rozpočtu. Cíl/záměr projektů
a jejich smysl a potřebnost bude hodnocen
až ve veřejném hlasování. Projekty musí být
v souladu s platnou legislativou, vyčleněným
rozpočtem, územním plánem, strategickými
dokumenty města a celkovým záměrem participativního rozpočtu.

Jak a kdy se lze do participativního
rozpočtu zapojit?
Startujeme 17. 2. 2021. Od tohoto data můžete
zasílat své návrhy a nápady na zlepšení města
Vyšší Brod prostřednictvím webového formuláře na webu vytvořeném pro participativní
rozpočet. V případě, že nemáte přístup k internetu anebo preferujete osobní kontakt, můžete
městský úřad.
Je zapotřebí, aby Váš nápad splňoval všechna
pravidla participativního rozpočtu a následně
získal co nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování. O výsledku veřejného hlasování bude
každý informován prostřednictvím webu PR
zpravodaje města a webu města.

Jakou částku mohu získat
pro svůj návrh?
Maximální částka na 1 projekt je ve výši
200.000 Kč včetně DPH. Minimální částka není
stanovena. Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod.

Jak a kdy se můj projekt
– bude-li vybrán – zrealizuje?
S přípravou realizace vybraných projektů, město začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je město ve spolupráci s jeho předkladatelem. U každého projektu bude
vždy stanoven předpokládaný harmonogram
realizace, který závisí na typu projektu – např.
zda je nutné získat stavební povolení apod.
Doba celkové realizace je navržena na 12 měsíců. Město si vyhrazuje právo termín realizace
prodloužit v případě neočekávaných situací. 

Systém hlasování veřejnosti
Proč se hlasuje a jak hlasování
probíhá?
Hlasování veřejnosti je hlavním principem
participativního rozpočtu. Občané navrhují
a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané
2 způsoby. První způsob hlasování provedete
Vy sami a je zajištěn prostřednictvím hlasovací
ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že
po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána
SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující
má k dispozici 3 hlasy kladné a 1 hlas záporný, které může libovolně rozdělit mezi
vícero projektů. Tento systém ověření hlasů
je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití
veřejného hlasování.
Druhý způsob hlasování je v principu totožný,
umožní však občanům, kteří nemají přístup

k internetu anebo preferují osobní kontakt
využít pomoci pracovníků/pracovnic Turistického informačního centra. Pracovnice/pracovníci TIC s Vámi provedou hlasování na místě. U této možnosti hlasování je vyžadováno
předložení občanského průkazu pracovníkům/pracovnicím TIC, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít
ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou
pro hlasování je, abyste v případě, že využijete
pomoci pracovníků/pracovnic TIC, měli u sebe
svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého
dojde k ověření a dále umožnění hlasování
v aplikaci Mobilní rozhlas.
Kladné a záporné hlasy jsou při veřejném hlasování velmi užitečné. Ukazují, které nápady
mají jednoznačnou podporu a jsou líbivé, které nápady jsou pro veřejnost naopak nezajímavé a zbytečné a také které nápady jsou kontroverzní, tedy májí své zastánce i své odpůrce. 

Pracovní skupina PR a její činnost
Skupina posuzuje realizovatelnost nápadů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu, přes
soulad s rozvojovými dokumenty města po kontrolu relevantnosti projektového rozpočtu k projektu. Je složena ze zástupců úřadu a samosprávy města.

Podpůrný systém pro předkladatele nápadů:
Jedná se o první ročník participativního rozpočtu, a proto vynaložíme maximum energie
na správné informování občanů a součinnost
s předkladateli návrhů/nápadů. Zdrojem veškerých informací bude web, který vznikne
po ukončení hlasování o názvu našeho participativního rozpočtu, kde budou srozumitelně
zveřejněna pravidla participativního rozpočtu, která budou v případě dotazů opakovaně a srozumitelně vysvětlována. Dále bude
zdůrazňována také možnost konzultací Vašich návrhů/nápadů. Součástí dotazů tohoto
dokumentu i webu bude tzv. kontrolní list
k podání návrhů/nápadů. Veřejnost i samotní
předkladatelé (navrhovatelé) návrhů/nápadů
budou informováni o průběhu realizace vítězných návrhů/nápadů a jejich jednotlivých fází
(zajištění povolení, výběrové řízení apod.), a to
tak, aby byla prokázána jejich transparentnost.

Jak mám zajistit úspěch svého nápadu?

Pokud chcete, aby se Váš návrh stal vítězným
anebo se stal jedním z vítězů participativního
rozpočtu, ale nedokážete jednoznačně odhadnout např. finanční objem potřebný k realizaci Vašeho návrhu/nápadu, tak jsme tu
pro Vás. Společně s kolegy Vám dokážeme se
sestavením rozpočtu pomoci tak, abyste splnili
podmínky participativního rozpočtování a Váš
návrh mohl postoupit do fáze hlasování. Kontaktovat nás můžete na e-mailu:
petr.stekly@neogenia.cz

Úspěch Vašeho projektu ale z velké části bude
záležet přeci jenom na Vás. K získání potřebných hlasů, které Vám zajistí vítězství, bude zapotřebí Vaší šikovnosti a ochoty spolupracovat
s dalšími občany města, které pro svůj návrh/
nápad získáte. 

Harmonogram
participativního
rozpočtu
• 17. 2. – 31. 3. 2021 – start participativního rozpočtu – zahájení vkládání návrhů
a jejich případných konzultací
• 1. 4. – 20. 4. 2021 – kontrola realizovatelnosti zaslaných nápadů dle veřejných
pravidel participativního rozpočtu
• 21. 4. – 12. 5. 2021 – veřejné hlasování
• 13. 5. 2021 – zveřejnění výsledků
veřejného hlasování a zahájení realizace
vítězných projektů

Z Vašich
dopisů...

Očkování COVID-19
Ú

vodem bych chtěl popřát všem čitatelům v novém roce 2021 hlavně
hodně zdraví a případně jen mírný průběh všech možných onemocněních, se kterými se v tomto roce mohou setkat.

Církevní archivář psychiatrem ?
Pane Hlinomazi,
reaguji na článek „Jsou určité meze...“ 1/2021 na straně 9. Podivuji se,
že v našem zpravodaji publikujete nevyžádanou psychoanalýzu jednoho ze zastupitelů. Vás jako archiváře neopravňuje veřejně navrhovat
psychiatrické léčení pana Hanzlíčka. Opakuji, jste pouhý archivář,
ne psychiatr. Věřím, že jakožto historik máte jistou zkušenost s lidskou
psýchou a proto na vás budu reagovat jako na kolouška v lese, abych
vaší křehké nátuře nezpůsobila nějakou újmu. Raději ani nebudu psát
vykřičníky. Marně se snažím najít, co bylo poselstvím vašeho článku
ve zpravodaji. Zjednodušeně řečí malého dítěte je: „Hanzlíček je bléé,
na všechny ošklivý a to se poví!“. Ať se snažím sebevíc, tak stejně nemohu najít konstruktivní informaci, nebo sdělení pro čtenáře. Nikdo
vás tu nezná, na zastupitelstvu vás nikdo neviděl a skoro to až vypadá, že tady někdo žaloval. Z vašeho textu tušíme i kdo. Chudák pan
starosta, je mi ho líto. Tvrdí, že Hanzlíček lže, ale doložit to neumí, tvrdí,
že Hanzlíček je na něj ošklivý, ale sám se bránit neumí. Příště, až budete
mít svědivé nutkání na někoho jen bezduše ukazovat prstem, zvolte
jinou formu, než zabírat místo ve zpravodaji. Doporučuji poštovního
holuba nebo telegram.
PS: Hanzlíček reagovat nebude, neb orel much nelapá. 
Nikola Mikešová

Drazí podporovatelé knihovny ve Vyšším Brodě,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za to, že Vám osud
naší knihovny nebyl lhostejný, a že jste se svým podpisem snažili
přispět k tomu, aby knihovna ve Vyšším Brodě měla i nadále knihovníka na plný pracovní úvazek a aby knihovnicí zůstala paní Romana
Ouředníková.
Bohužel pro Radu města a některé zastupitele ani 635 podpisů nic
neznamená. Namísto toho, aby vedení města přehodnotilo své nerozumné rozhodnutí o snížení pracovního úvazku pro knihovníka
a zrušilo výpověď pro knihovnici Romanu Ouředníkovou, začala
být petice s našimi podpisy snižována, když z úst jednoho z radních
zaznělo, že jsme při předkládání petice uváděli nepravdy. Konkrétně jsme Vám měli tvrdit, že se knihovna ve Vyšším Brodě zcela ruší
a že se stěhuje do Rožmberka nad Vltavou. Vy však sami dobře víte,
co jste podepsali a jaká je pravda...
Všichni signtáři petice jsme cítili to samé, chtěli jsme, aby na místě
knihovnice zůstala osoba, která svým pracovním nasazením činila
z naší knihovny knihovnu výjimečnou. Samozřejmě s plným pracovním úvazkem, který si naše knihovna jistě zaslouží. Argumenty
(ekonomické a organizační) proč stávající stav nebylo možné zachovat, se jeví ve světle plného pracovního úvazku pro místostarostu jako liché.
A tak namísto toho, aby představitelé města uvítali tuto občanskou
iniciativu a byli rádi, že knihovna, jejíž je město zřizovatelem, má
tak silnou podporu veřejnosti a že je s jejím fungováním veřejnost
nadmíru spokojena, byla jim tato iniciativa zcela lhostejná. Své rozhodnutí ani na přání tolika osob nezměnili.
Co napsat závěrem. Snad vyjádřit svou lítost nad tím, že pro vedení
města nic neznamenáme, snad povzbudit nás v tom, že se ani přesto nesmíme ve svých občanských iniciativách vzdávat. 
S přáním všeho dobrého
Pavlína Čížková
členka petičního výboru

V souvislostí s očkováním se vyskytuje mnoho polopravd a zavádějících informací. Očkování přitom může významnou měrou preventivně
ochránit Vaše zdraví. Všechny dostupné vakcíny na našem trhu navíc
musí splňovat nejvyšší standardy bezpečnosti. Účinnost očkování sice
nikdy není 100%, jako koneckonců nic v našem životě, ale dokáže velmi
výrazně snížit výskyt daného onemocnění a to v řádech vyšších desítek
procent. Rozeberu nyní mRNA vakcínu proti onemocnění COVID-19 jako
zatím jedinou dostupnou na našem trhu od firmy Pfizer/Biotech + vakcíny od firmy Moderna
– ačkoliv je technologie mRNA relativně nová – pracuje se na jejím vývoji
již posledních 30 let / takže nové je slovo teoretické/, již dnes slouží
pro přípravu vakcín např. Proti virům chřipky, viru Zika, cytomegaloviru nebo vzteklině.
– mRNA vakcíny neobsahují živý virus a není tedy ŽÁDNÉ riziko, že by
u očkované osoby mohlo očkování vyvolat onemocnění
– mRNA nemůže vstoupit do buněčného jádra a poškodit nebo reagovat s DNA člověka, tzn. Nemůže měnit nebo upravovat DNA očkované
osoby
– mRNA slouží jako nosič informace pro náš imunitní systém, aby na základě této informace začala naše imunita produkovat tvorbu protilátek proti Covid–19, ale zároveň i nabudí komplexní imunitní odpověď
a tím očkovaného chránit před daným onemocněním.
Výhody jsou tedy zřejmé – vakcína neobsahuje žádnou infekční částici,
vzhledem k technologii výroby je jí možné jí vyrobit v kratším čase než
tradiční vakcíny / nevýhodou je nicméně nestabilita této látky a tudíž
nutnost transportu při velmi nízkých teplotách /.
Co nežádoucí účinky?
Podle údajů od společností Pfizer /
BioNTech a Moderna má většina lidí
po očkování vedlejší účinky, jako je
únava a zvýšená teplota, které ale
nejsou natolik závažné, aby vakcína
nebyla zpřístupněna veřejnosti. Závažné alergické reakce jsou vzácné.
Na tomto místě je ovšem nutné podotknout, že je důležité po očkování
setrvat 15 – 30 minut v dosahu lékařské péče, aby případné reakce mohly
býti včas zaléčeny.
Jak se nechat naočkovat?
Pro nedostatek vakcín nám jako praktickým lékařům není umožněno
očkovat. Jakmile se situace změní, budeme Vás o tom informovat. Zatím
využívejte registraci přes centrální rezervační systém na webu
crs.uzis.cz
Koho nelze zatím očkovat?
– Děti – protože není vakcína testována na osobách mladších 16 let
– Osoby se silnými alergiemi – nicméně toto kritérium není absolutní
kontraindikace
– Osoby s poruchou imunity – naopak u těchto osob se očkování
doporučuje
– Těhotné ženy a kojící ženy – není dostatek informací o očkování této
části populace z dostupných informací, ale není absolutní kontraindikace.
Závěrem:
Pokud budete mít možnost se nechat naočkovat, udělejte to! 
MUDr. E. Benc
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Cíl soutěže

Zapojení široké veřejnosti do fotografování a poznávání života a míst
ve městě a okolí.
Pořadatel: Město Vyšší Brod – odbor kultury a cestovního ruchu.
Soutěž je určena pro širokou veřejnost ve všech věkových kategoriích.

Soutěžní kategorie:
A – Krásy města

Fotografie by měla dokumentovat netradiční pohled na místa ve městě
a zároveň přinést nový pohled, kreativitu a zpracování.

B – Život ve městě

Fotografie z městských slavností, kulturních akcí, návštěv význačných osobností,
ale i spolkového a občanského života vůbec. Fotografie by měla být hodnotná
nejen po umělecké stránce, ale i po stránce dokumentární a obsahové.

C – Přírodní a krajinné prvky

Tato kategorie má zachytit přírodní scenérie v okolí města, objevování
nových pohledů, případně nové pohledy na již známá místa, ...

Obecná pravidla

§ Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 15 fotografií v každé kategorii.
§ Účastníci soutěže odesláním fotografií stvrzují, že přihlášená díla jsou výsledkem jejich autorské tvorby nebo
tvorby autorského týmu, které jsou oprávněni zastupovat
a mají autorská práva k tomuto dílu i k jeho všem částem.
§ Účastník soutěže přihlášením fotografií souhlasí s jejich
zveřejňováním a využitím k propagaci města (včetně vydání kalendářů), a to včetně zveřejnění jména a příjmení
autora a názvu díla.
§ Účastník soutěže uděluje, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem
č. 480/2004 Sb. v platném znění, přihlášením fotografií
pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne,
za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, případně
předání výhry v soutěži.
§ Osobní data účastníků soutěže jsou považována za důvěrná.
§ Díla, která nesplňují technické požadavky, hrubě porušují
právní zájmy třetích osob nebo jsou v rozporu se současným názorem na etické sdělení díla, mohou být ze soutěže vyloučena.
§ Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této
soutěže, a to včetně doby její platnosti, či soutěž předčasně ukončit.

Uzávěrka soutěže:
30. 9. 2021, 12:00 hod.

Výběr vítězů

• komise vybere v každé kategorii vítězná díla, první, druhé a třetí místo.
Komise se může rozhodnout, že neudělí všechna tři místa, případně ceny
přerozdělí.
• komise je složena ze zástupců pořadatele a přizvaného odborníka
z fotografické praxe.

Ceny výhercům předají
zástupci komise soutěže.

• Oceněným účastníkům soutěže pošlou pořadatelé e-mail s informací
o výsledcích soutěže, místě a času
předání.

Termíny soutěže

• Přihlašování prací do soutěže začíná
1. 3. 2021.
• Všechna díla musí být odevzdána
do 30. 9. 2021 do 12:00. Na později dodaná díla nebude brán zřetel.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nedoručení děl.

Technické požadavky

• Formát JPEG v tiskové kvalitě, minimální velikost fotografie 2 MB (doporučená velikost delší strany 4000
px), maximální velikost jedné fotografie je stanovena na 10 MB
• Název souboru musí mít formát:
X–PrijmeniJmeno–NazevDila
X = A – krásy města nebo B – život
ve městě nebo C – Přírodní a krajinné
prvky
Např. A–NovákJan–KarlovoKašna,
B–NovákJan–PsíŽivot,
C– NovákJan–VečerníSplav

Fotografie zasílejte na e-mail:
infocentrum@mestovyssibrod.cz

Čtenářský koutek
pro nejmenší čtenáře

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se Vám v době, která nedovoluje osobní setkání, představila alespoň touto formou. Jmenuji se Tereza Myslíková a byla
jsem vybrána na pozici knihovnice a pracovnice informačního centra ve Vašem městě. Vystudovala jsem obor Kulturologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, s rodinou žiji
v Lipně nad Vltavou a v posledních letech jsem
se věnovala práci v cestovním ruchu. Mým
snem byla práce v oblasti kultury.
Městskou knihovnu ve Vyšším Brodě chápu
jako komunitní místo a kulturně vzdělávací centrum. Velmi si vážím práce bývalé paní
knihovnice, na jejíž činnost bych ráda navázala
a rozvíjela ji. Knihovnické akce jako Podvečerní čtení, Pasování čtenářů, Bookstart, Rande
na slepo, Besedy a jiné akce budou nadále
součástí programu knihovny. Z novinek, které
pro Vás chystám, uvedu například donáškovou
službu pro imobilní čtenáře Vyššího Brodu,
instagram knihovny zaměřený na mládež, bibliobox nebo čtenářský příměstský tábor. Děti
se mohou těšit na Noc s Andersenem, která
by měla proběhnout v pátek 26. března 2021.
Výpůjční doba knihovny bude i nadále v pondělí a ve čtvrtek.
A nyní mi dovolte, abych Vám představila knižní novinky, které jsem pro Vás vybrala.
Přeji Vám příjemné čtení,
Tereza Myslíková

Městská knihovna Vyšší Brod
Míru 250, Vyšší Brod, 38273
Web: www.knihovnavbrod.cz
Email: knihovna@mestovyssibrod.cz
Tel: 380 746 611

Moje první kniha o ročních obdobích
– Chiara Piroddi
Kniha koncipovaná podle principů montessori
pedagogiky. Pomocí různých zajímavých úkolů a her si děti uvědomí, jak se roční období
za sebou střídají a jak se od sebe liší.
Budu veterinář – Martin Steve
Kniha plná informací o zvířatech a o zajímavostech povolání zvěrolékaře.
Cirkus ulice – Dagmar Urbánková
Vstupte do Cirkusu Ulice! Neboť ten, kdo vstoupí, neprohloupí! Směsice lidí, grimas, účesů,
čepic, oblečků, tašek, kabelek, látek, zvířátek,
botiček, paniček, chlápků, stařečků, fiflen, frajerů, školaček a mnohých dalších. Kniha přináší
64 obrazů na víc než 400 tisíc způsobů.
Kdy už tam budem? – Jenny Austin
Cesty autem už se Vám nebudou zdát nikdy
dlouhé. Tradiční cestovní hry v moderním
pojetí pro malé i velké. Hry, hádanky, zpívání
i kvízy.
Je čas jít spát – Anita Bijsterboschová
Kniha pro klidný spánek dětí. Veselá a hravá
knížka se zívacími okýnky je plná ospalých zvířátek.
pro děti
Staň se soukromým detektivem
– Hiro Kamigaki, IC4DESIGN
Nádherně ilustrovaná kniha s 15 velkými
dvoustránkovými obrazy složitých a kouzelných bludišť. Vydejte se na cestu tímto fantastickým světem podzemních měst, horkovzdušných balónů, vesnic postavených na stromech
a strašidelných domů.
Nejhorší učitelé na světě – David Williams
Myslíte si, že vaši učitelé jsou příšerní? Jen
počkejte, až poznáte tuhle sebranku! Desítka
nádherně odporných pedagogů vás zaručeně
donutí dát se na bezhlavý útěk ze školních vrat.
Lyžníci z Plískanic – Bjorn Rune Lie
Hurá na hory! Kdo přijede do Plískanic, nebude
ochuzen o žádnou zimní zábavu.
Zebry v nemocnici – Marka Míková
Knížka z edice Bludiště Vás zavede za dětmi
a zebrami do nemocnice. Děti v nemocnici?
Zebry v nemocnici? Obojí je možné v trochu
kouzelných pohádkách spisovatelky a herečky
Marky Míkové, která mimo jiné hraje v nemocnicích dětem divadlo.

va. Příběh ze života snadno pochopíte a díky
dialogům používaným v textu si osvojíte fráze,
které jsou skutečně užitečné.
pro teenagery
Cesta dějinami čar a kouzel – J. K. Rowling
Připomeňte si dvacáté výročí vydání prvního
dílu Harryho Pottera a prohlédněte si neobyčejnou sbírku magických artefaktů shromážděných na výstavě Harry Potter: A History of
Magic v Britské knihovně.
Velké ženy z malé země – Denisa Prošková,
Renata Mrázová
Kniha obsahuje nevšední příběhy úspěšných
českých žen. V knize najdete výběr 33 Češek
i cizinek úzce spjatých s Českem. Každý příběh
obsahuje tip a doporučení a čtenář si tím uvědomí, že může mít své sny, které si splní díky
zodpovědnému přístupu, píli, vášni, odhodlání
a disciplíně.
Odvaha je volba – Tomáš Vovsík
Sedm komiksových povídek, sedm přelomových událostí českých moderních dějin a sedm
hrdinů. Jsou to obyčejní lidé. Mají ale jedno
společné: Jsou to skautky a skauti, kteří v těžké
životní zkoušce prokážou neobyčejnou odvahu.
Psí slib – W. Bruce Cameron
Pokračování bestselleru Psí poslání, které bylo
také zfilmováno. Všichni psi jednou přijdou
do nebe. Nejinak je tomu i s Baileym, který
se zde po několika prožitých životech plných
dobrodružství setkává s milovaným páníčkem
Ethanem. Jsou spolu šťastní, jenže na zemi žije
smutný chlapec upoutaný na invalidní vozík
a pomoct mu může jedině moudrý pes se starou duší.
Pět kroků od sebe – Rachael Lippincott
Stella Grantová má cystickou fibrózu a její kontakt s okolním světem je minimální. Aby neohrozila své šance na transplantaci, musí se
chránit před kýmkoli, kdo by mohl být nositelem infekce. Šest kroků. To je vzdálenost, kterou musí dodržovat. Šest kroků – bez výjimky.
Dvojníci – Rebecca Hanover
Letos na podzim přichází do třetího ročníku
prestižní Černohvozdské akademie šest nových studentů. Ale nejsou to jen tak obyčejní
ambiciózní teenageři. Jsou to klony.
Říkejte mi Greto – Valentina Giannellová
Greta Thunberg dokázala zaujmout statisíce
svých vrstevníků a strhnout je k boji za ekologii, který se pod hashtagem #fridaysforfuture
stal celosvětovým fenoménem. Přidej se k misi
za záchranu planety!

Učte se komiksem, angličtina
– kolektiv autorů
Učit se angličtinu komiksem může být zába-
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pro dospělé
Vladimír Beneš, Mé cesty do hlubin mozku
– Martin Moravec
Upřímná zpověď našeho nejznámějšího neurochirurga. O životě, smrti, naději i zázracích
moderní medicíny
Můj život mezi slzami a smíchem
– Jiřina Bohdalová, Jiří Janoušek
Jiřina Bohdalová téměř v devadesáti letech vypráví o svém životě. Jiří Janoušek ke spolupráci s Jiřinou Bohdalovou říká: „Pokusili jsme se
spolu vylíčit tu klikatou životní pouť a přiblížit ji
fotografiemi i dokumenty z rodinného archivu.
Doufal jsem, že v jejím věku nechce nic předstírat a nepotřebuje si nic namlouvat. Že se nebojí přiznat, co jak bylo, a že se nebude ohlížet
na to, co tomu kdo řekne. Nezklamal jsem se.“

Loutkové divadlo strýčka Otta
– Brigit Graumanová
„Být Židem nebylo nikdy lehké, nejen kvůli
předsudkům ostatních lidí, ale i Židů samotných,“ píše Brigid Graumanová a předkládá příběh vlastní rodiny v průběhu dvou století. Rodinnou historii mapuje prostřednictvím sedmi
předků, ztělesňujících rozličné formy židovství,
kteří po sobě zanechali memoáry.
Sucho – Neal Shusterman, Jarrod Shusterman
Život se proměnil v nekonečný seznam zákazů:
nezalévejte zahrady, nebuďte dlouho ve sprše,
nepodléhejte panice. Jenže teď už žádná voda
nezbývá.
Hvězdy na cestě – Karin Babinská
V minulosti stárnoucího slavného herce Igora
a jeho dcery, úspěšné spisovatelky Vandy, se

skrývá tragédie, která navždy změnila jejich
životy. Po letech odcizení se setkávají na Krétě,
aby tu splnili jedno poslední přání. Podaří se
jim během společných dnů ustát řadu vypjatých situací a najít k sobě ztracenou cestu?
Jako hvězdy v temné noci – Jojo Moyes
Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem Bennettem Van Clevem
unikne sešněrovanému životu v Anglii. Jenže
ani její manželství, ani život v zapadlém koutě
Kentucky se nevyvíjí tak, jak si představovala.
Jojo Moyesová ve svém nejnovějším románu
tentokrát přináší výpravné historické drama
z dob americké hospodářské krize, vycházející
ze skutečných událostí.
Šikmý kostel 2 – Karin Lednická
Románová kronika ztraceného města, Karviná
v letech 1921–1945. Příběh je také tentokrát
vystavěn na skutečných událostech a čtenář
s překvapením zjišťuje, že mnohé z toho, co se
ve druhém díle Šikmého kostela odehrává, zůstávalo po dlouhá desetiletí skryto ve třinácté
komnatě dějin.
Historie včel – Maja Lunde
Jeden román, tři příběhy, které se navzájem
prolínají. Román o vyhynutí včel, setkání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jak dlouho
vydrží lidstvo bez včel?
Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska
– Zatloukal Pavel, Lubomír Zeman
To, jak vypadá většina dnešních lázní, je především výsledkem dlouhodobého architektonického vývoje, do něhož významně zasáhli
vynikající čeští i zahraniční architekti. Projděte
se s knihou po kolonádách dvaceti dvou lázeňských měst.
Quality Land – Marc–Uwe Kling
„Nejzábavnější sci-fi nejen v tomto vesmíru“
Vítejte v QualityLandu, v zemi blízké budoucnosti! Vše tu funguje hladce: Automatizovaná služba vám dohodí dokonalého partnera
a spolehlivé algoritmy společnosti TheShop
vědí, co přesně chcete, ještě předtím, než si to
vyberete.
365 Gastromapa Lukáše Hejlíka
– Lukáš Hejlík
Herec Lukáš Hejlík objíždí české luhy a moravské háje a každý den přináší jeden tip na místo,
kde se lidé můžou dobře najíst, napít, dát si
skvělou kávu nebo něco sladkého. Ukáže vám
místa, kde byste rozhodně žádný skvělý podnik nečekali.
Cesta z těsta – Petra Burianová
Chutně, česky, tradičně. Kuchařka sezónních
receptů od vítězky populární pekařské soutěže. Nahlédněte do její kuchyně a nechte se
zlákat jedinečnými recepty vycházejícími z přirozeného koloběhu české přírody. 
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Donášková služba
Tato služba je určena imobilním občanům, lidem starším 80 let či dlouhodobě nemocným,
kteří nemají nikoho, kdo by jim do knihovny
zašel.

• knihovna@mestovyssibrod.cz
• tel. 380 746 611
• Městská knihovna Vyšší Brod, Míru 250,
382 73

Podmínky poskytování
této služby:
• registrovaný čtenář knihovny
• zaplacený registrační poplatek
• žádné pohledávky vůči knihovně
• bydliště na území města Vyšší Brod

Způsob fungování:
• při zřizování služby pro konkrétního uživatele
uvede čtenář svoje jméno a přímení, číslo telefonu, adresu, kam chce knihy dovézt
• knihy si lze vybírat přes on-line katalog, který
je umístěn na https: //vyssibrod.knihovny.net:
4443/katalog/ nebo s pomocí knihovnice,
která čtenáři s výběrem knih poradí
• vypůjčit si lze maximálně 5 knižních titulů
• rozvoz by probíhal vždy 1. středu v měsíci
v čase 8.00 – 10.00
•
vypůjčené knihy lze prodloužit o 1 měsíc
nebo je vrátit při dalším rozvozu
• služba je bezplatná
•
poskytování služby může být ukončeno,
pokud čtenář opakovaně nebude přítomen
v domluvený čas na uvedené adrese
• z technických a provozních důvodů si knihovna vyhrazuje právo smluvený rozvoz ve výjimečných případech přesunout nebo zrušit

Zřízení služby:
Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat
knihovnu mailem, telefonicky či osobně
a o zřízení služby požádat.
Službu mohou za svého seniora zřídit i rodinní
příslušníci. S pověřeným pracovníkem knihovny si domluví termín první návštěvy, případně,
o které tituly či o jaký okruh literatury má zájem.
Na službu není právní nárok, poskytování služby může být ukončeno, pokud uživatel nebude
dodržovat pravidla poskytované služby.

Hledá se
vyšebrodský Čapek

Čtenář
roku 2020
Jako podporu čtenářské gramotnosti
ve Vyšším Brodě jsem se rozhodla vyhlásit „Čtenáře roku Městské knihovny
Vyšší Brod“. Základním kritériem pro
výběr Čtenáře roku je počet výpůjček
konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak
byl vykázán ve výpůjčním systému. Ocenění bude předáno ve dvou kategoriích,
Dospělý čtenář roku a Dětský čtenář
roku. Pro uplynulý rok se stala v kategorii
Dospělý čtenář největší čtenářkou paní
Zdeňka Sabová. Dětským čtenářem roku
2020 s největším počtem výpůjček je Rostislav Mičan. Oběma knihomolům gratuluji a v nejbližší možné době jim bude předáno ocenění, kniha v hodnotě 400 korun
českých podle vlastního výběru. 

V některých z Vás se jistě skrývá talent pro psaní příběhů,
pohádek či fejetonů. Možná již máte i nějaký ten text ve svém
šuplíku. Podělte se o své řádky s ostatními a pošlete nám je.
Každý měsíc zveřejníme vybrané literární dílko ve Zpravodaji
a na webových stránkách knihovny. Přihlásit se mohou
všichni bez ohledu na věk či předchozí spisovatelské
zkušenosti.

Ilustrace jsou vítány.
Vaše psaní bude odměněno.
Svá díla posílejte průběžně, ale nejpozději
do 20.11. 2021 na knihovna@mestovyssibrod.cz
nebo osobně přineste do knihovny či infocentra.
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Pohled (do) minulosti
K

e konci loňského roku byla dokončena důkladná obnova budovy železniční stanice
Vyšší Brod – klášter, Hrudkov čp. 20 (majitel
Česká republika – Správa železnic, Praha).
Tento objekt se několikrát objevil na pohlednicích, tak si některé z nich pojďme prohlédnout. První pohlednice je od neznámého autora a patrně pochází z počátku roku 1912.
Je poněkud netradiční tím, že byla pořízena
během zimy, kdy se pohlednice běžně nefotografovaly. Krásně na ní vidíme kromě staniční budovy i jeden elektrický motorový vůz.
Bohužel z druhého vozu vidíme jen polovinu
a navíc se fotografovi skleněný negativ v tomto rohu ulomil. Tyto elektrické motorové vozy
zajišťovaly přes čtyřicet let na dráze dopravu.
Při důkladném zvětšení je na jednom voze
patrný nápis „H.e.L.“. Jedná se o zkratku názvu
společnosti Hohenfurther elektrische Lokalbahn (Vyšebrodská elektrická místní dráha),
která vyšebrodskou dráhu vystavěla, vlastnila
a od slavnostního otevření dne 17. prosince
1911 také z počátku sama provozovala. Toto
vlastnictví nám dodnes dokládají i mezníky,
které ohraničují pozemek dráhy. Jsou to kameny se čtvercovým půdorysem o stranách
20 x 20 cm a zaobleným vrškem. Na straně
k železnici mají vytesaná písmena HL (tedy
Hohenfurther Lokalbahn – Vyšebrodská dráha). Dobrý pozorovatel je nalezne po celé
délce železniční trati Rybník – Lipno n/Vlt.,
a to až na úseky, kde byla železnice později
přeložena.

Ale zpět k nádražní budově stanice Vyšší Brod
– klášter. Ta byla postavena dle typového výkresu 13 H rakouského ministerstva železnic
pro místní dráhy. Kromě čekárny pro cestující,
kanceláře a příručního skladiště v ní byl naturální byt správce stanice. Dřevěné záchody
pro cestující byly postaveny vpravo od budovy (směrem k Lipnu) a byly suché. Na pohlednici můžeme ještě spatřit v pozadí nad
klášterním kostelem poutní kostel Maria Rast.

STIFT (Vyšší Brod – klášter). Za naši pozornost
stojí i vrata do maštale na čele sousedního domu Hrudkov čp. 15 (majitel Cisterciácké opatství), která zde v současné době již nenajdeme.
Zanikla patrně ve třicátých letech 20. století
při úpravě budovy.

Další pohlednice je od vyšebrodského fotografa Josefa Kashofera z období mezi lety 1912
– 1918. Je výrazně kolorovaná a velmi dobře
na ní vidíme staniční budovu i záchody pro
cestující. Vzhledem k tomu, že Vyšší Brod ležel v německé jazykové oblasti, je na budově
nádraží pouze německý nápis HOHENFURTH –

Poslední pohlednice je z období druhé světové války (patrně z roku 1941), kdy zde vídeňský fotograf Franz Mörtl nafotil a vydal několik
pohlednic. Toto období nám na snímku připomíná především zkratka O. D. za nápisem Hohenfurth (Vyšší Brod). V době druhé světové
války bylo sudetské území Vyšebrodska odděleno od Čech a připojeno k Rakousku do župy
Ober Donau – zkratka O. D. V popředí pohlednice vidíme starou dvoukolejnou železniční
remízu, která sloužila pro opravu a odstavování elektrických motorových vozů. Byla zbořena v roce 1959 při rozšíření kolejiště směrem
k Lipnu a nahradilo ji nové lokomotivní depo
na opačné straně stanice (dnes Hrudkov čp.
79, majitel Tomáš Václavík, Frymburk). Další
dnes neexistující budovou je vpravo od remízy zemědělské skladiště. To bylo zbořeno
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové
velké staniční budovy, která měla stát zhruba
na jeho místě. Stavba se však odkládala, až byl
původní projekt budovy se čtyřmi bytovými
jednotkami v roce 1960 změněn a přepracován s tím, že byla zachována pouze jedna
bytová jednotka. Bohužel k výstavbě ani této
zmenšené nádražní budovy nakonec nikdy
nedošlo.
Všechny zveřejněné pohlednice najdete
na webových stránkách
www.vyssibrod–historicky.cz 
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J. Anderle
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Do našeho týmu právě teď přijmeme

ZKUŠENÉ SVÁŘEČE CO2
Co na této pozici potřebujeme?
✶
✶
✶
✶

Platné svářečské oprávnění na CO2
Dobré technické myšlení
Schopnost práce podle výkresů
Možnost práce na 2 směny

✶ Výhodou jsou zkušenosti s pozinkem a nerezem

K atraktivní mzdě Vám navíc nabídneme:
✶
✶
✶
✶
✶
✶
✶

Stabilní a perspektivní zaměstnání
Věrnostní prémie až 120% měsíční mzdy
Dotované stravování
5 týdnů dovolené
Příspěvek na dojíždění
Dotované masáže zad a šíje
a spousta dalších benefitů!

Ozvěte se nám!
Ing. Lenka Nožičková
lenka.nozickova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r. o.
382 41 Kaplice 253
Další volná místa na
www.hauser.cz

Nutrie říční
Do společnosti
Lesostavby Třeboň a.s.

HLEDÁME STAVEBNÍHO
DĚLNÍKA
Náplň práce:
stavební, přidavačské a drobné zednické práce
(dopravní a vodohospodářské stavby);
Požadavky:
praxe ve stavebním oboru výhodou, ŘP skup. B výhodou,
fyzická zdatnost, chuť pracovat;

Žije v řece pod parkovištěm u 120.

Řádková inzerce
• Koupím pole, louky, zahrady. Tel. 603 442 474

Nabízíme:
dobré plat.podmínky + příplatky, 25 dní dovolené,
jednosměnný provoz od PO-PÁ;

• Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP, pozice HLAVNÍ
RECEPČNÍ. Práce v Lipně nad Vltavou.
Kontakt: jitka@lipnolakeresort.cz, mob.: 774 609 240
• Koupím garáž v Kaplické ulici. Tel.: 602 885 685

Hospůdka u Hastrmana s nadšením oznamuje, že od

1. února 2021 bude opět OTEVŘENA.
Můžete se těšit na kvalitní domácí českou kuchyni a různé speciality.
Na výborné kafíčko i něco sladkého. Budeme vařit i polední meníčka.
Věříme, že Vaše mlsné jazýčky uspokojíme a hospůdka u Hastrmana
bude opět navštěvována jako v předešlých letech.
U nás si také můžete objednat oslavu narozenin, firemní večírek, silvestra...
Moc se těšíme na Vaši návštěvu.
tel. 725 304 588, 724 362 307
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Bydliště ideálně Kaplice, Vyšší Brod a okolí.

stanoviště VYŠŠÍ BROD
– Kemp pod hrází
sobota 27. února 2021, 13 – 14 hod.

COVIDE, NEZLOB MĚ OTUŽILCI PROTI
COVIDU NA LIPENSKU

SE ZÁPISEM DO ČESKÉ
KNIHY REKORDŮ
SOBOTA 27. ÚNORA
OD 13:00 - 14:00

Foto Shutterstock

KDE: NOVÁ PEC, HORNÍ PLANÁ,
ČERNÁ V POŠUMAVÍ, FRYMBURK,
LIPNO NAD VLTAVOU,
LOUČOVICE, VYŠŠÍ BROD,
ROŽMBERK NAD VLTAVOU

WWW.LIPENSKO.CZ/AKCE

WWW.COVIDENEZLOBME.CZ

Bezkontaktní výdejní okénko
Vážení čtenáři,
od středy 27. 1. 2021 je vám umožněno bezkontaktní vracení
a půjčování kniha periodik po předchozí domluvě.

Do objednávky je třeba uvést:
– titul požadované knihy
– vaše jméno a příjmení (číslo průkazky nebo číslo OP)

Knihy objednávejte telefonicky (po až čt 12.30 –15.00)
nebo e-mailem.
Vydáváme pouze předem objednané knihy!

Kontakt:
PhDr. Tereza Myslíková
www.knihovnavbrod.cz
knihovna@mestovyssibrod.cz
tel.: 380 746 611, 724 336 980

Provoz výdejního okénka:
pondělí 12.30 – 17.00
středa 12.30 – 17.00

Uzávěrka příštího vydání
je 20. února 2021 ve 12 hodin.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

Vyšší Brod

